
28 april
19.00 uur

19 mei
 19.00 uur

21 april
 19.00 uur

College 1: 
America First!

 

12 mei
19.00 uur

Programma
Collegereeks Antropologie

College 2: 
De Berlijnse Muur

College 3: 
Veiligheid of
apartheid?

College 4: 
De Oermuur

van de koude oorlog

Over de oorsprong van de
muur tussen VS en Mexico
en de impact op het volk.

O.a. over de val van de
muur en de dagelijkse

effecten hiervan.

Hoe ziet het leven eruit in
de Westelijke

Jordaanoever?

Over de splitsing en het
leven in Noord en Zuid-

Korea. 



Tijdens dit college wordt er gekeken naar een van de bekendste muren ter wereld:
de grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico. De muur werd vooral bekend
dankzij voormalig President Donald Trump, maar eigenlijk staat de muur er al veel
langer. Dit college behandeld de geschiedenis van de muur, legt uit hoe de grens is
beveiligd en wat de gevolgen zijn voor migranten, de inheemse bevolking en de
natuur. 

College 1 op 21 april: 
America First: De grensmuur tussen Mexico en de VS

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

College 2 op 28 april: 
Ich bin ein Berliner: De Berlijnse Muur
Dit is de dynamische stijlperiode van de Barok (‘misvormde parel’). Monteverdi was
een sleutelfiguur in de overgang tussen deze ‘periodes’. Ook krijgt Johann Sebastian
Bach, onbekend in zijn eigen tijd maar haast vereerd sinds de 19e eeuw, speciale
aandacht. We zullen onder meer de bekende aria When I am laid in Earth uit de
Engelse opera Dido and Aeneas van Purcell en fragmenten uit de Matthäus Passion
van J.S. Bach beluisteren



De grensmuur tussen Israël en de Palestijnse Gebieden is erg controversieel.
Sommige mensen vinden dat de muur is gebouwd om Israël te beschermen tegen
terrorisme. Andere mensen vinden dat de muur zorgt voor apartheid. Dit college
legt uit wat de geschiedenis van Israël precies is. Ook gaat het college in op Hamas
en hoe Israël het land beveiligt. Door middel van een fotoverslag wordt aan het
einde van het college duidelijk hoe het leven in de Westelijke Jordaanoever er
precies uitziet. 

College 3 op 12 mei: 
Veiligheid of apartheid: De Grensmuur in Israël. 

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

College 4 op 19 mei:
De oermuur van de koude oorlog: Noord & Zuid-korea 
 Over Noord-Korea weten we eigenlijk maar heel weinig. In dit college gaan we op
onderzoek uit. Waarom is Korea ooit gesplitst in een noordelijk en zuidelijk
gedeelte? Wie regeert Noord-Korea momenteel? Kan je op reis naar dit land? Hoe is
het om in Noord-Korea te leven? En waarom staan er zoveel rare gebouwen Noord-
Korea? Als laatste gaan we in op een belangrijke vraag: zullen Noord- en Zuid-Korea
ooit weer herenigd worden?


